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Atlético assume a liderança
O Atlético não desperdiçou a oportunidade e assumiu a liderança do campeonato
após golear o Iraty. A decepção da rodada ficou por conta do Coritiba, que jogou
em casa e não conseguiu vencer o modesto time do Rio Branco. A torcida 
alviverde não perdoou e vaiou o time ao final do jogo {págs 15 e 16}

Bobeira alviverde

Davi cabeceia e faz o gol de empate do Coxa

STF vai julgar
Ficha Limpa 
Agora, ministros decidem se
veto a candidaturas de políticos
condenados vale este ano {pág 06}

Escolha bem seu
plano de celular 
Detalhes que costumam passar
desapercebidos podem levar à
economia na conta {pág 08}

Plano de
saúde
confunde
usuário 

Maioria de atendimentos do Procon envolve cobertura,
cobrança e prazo de carência Problemas começam na
contratação do serviço Regras não são claras {pág 03}

Mín 16°C
Máx 27°C

CURITIBA
Segunda-feira, 
13 de fevereiro de 2012

Edição nº 200, ano 1

Garibaldis e
Sacis faz
bloco da paz

Milhares de foliões estavam
na festa ontem, no Largo da
Ordem Evento trouxe o tema
‘Bandeira branca, eu peço paz’

Polícia Militar aumentou o
efetivo para evitar tumultos
como o ocorrido na semana
passada {pág 04}

Pré-Carnaval

LIVRO TRAZ AS
MELHORES
FRASES DE 

STEVE JOBS {pág 13}

MUSEU PARANAENSE
TÊM EXPOSIÇÕES
QUE CONTAM A

HISTÓRIA DO PR {pág 11}

GRAMMY
HOMENAGEIA 
WHITNEY
HOUSTON {pág 13}
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Assistência social

Secretaria
testa novo
sistema de
informação

A Secretaria da Fa-
mília e Desenvolvi-
mento Social vai
abrir para testes o
sistema de informa-
ção que dará supor-
te à elaboração do
Plano Municipal de
Assistência Social,
que diagnostica,
planeja e indica
ações que contri-
buam para a efeti-
vação de políticas
na área. A ferra-
menta estará dispo-
nível para os muni-
cípios integrantes
do Colegiado de
Gestores Munici-
pais da Assistência
Social a partir de
hoje, às 14h, e fica-
rá aberto para ava-
liação até o dia 28.

METRO CURITIBA

Vereadores
decidem
sobre novo
horário
Os vereadores de Curitiba
começarão a decidir ama-
nhã sobre a mudança do
horário das sessões plená-
rias, que passariam a ser
realizadas pela manhã,
com as sessões começando
às 9h. Os vereadores que-
rem mudar o Regimento
Interno da Câmara de Ve-
readores. O principal argu-
mento para a mudança é
que as sessões, que têm iní-
cio às 14h30, é que elas
muitas vezes se estendem
até à noite. Os vereadores
não admitem, mas a mu-
dança vai permitir que eles
tenham as tardes livres pa-
ra fazer campanha para
reeleição. METRO CURITIBA

Ministro do
Esporte em
Curitiba
O ministro do Esporte Aldo
Rebelo faz, na manhã de
hoje, uma visita ao estádio
Arena da Baixada, que está
sendo reformado para abri-
gar jogos da Copa do Mun-
do da FIFA Brasil 2014 em
Curitiba. Ele será acompa-
nhado pelo governador Be-
to Richa e pelo prefeito Lu-
ciano Ducci. A visita às
obras da Arena da Baixada
faz parte de uma série de vi-
sitas do ministro do Esporte
aos estádios da Copa do
Mundo. O ministro também
vai explicar as propostas da
Lei Geral da Copa, que deve-
rá ser votada na Câmara dos
Deputados. METRO CURITIBA

Arena da Baixada

DIVULGAÇÃO / / IPPUC

A ordem do dia da Assem-
bleia Legislativa traz 14 pro-
jetos de lei para serem apre-
ciados hoje pelos deputados
estaduais. São temas dos
mais variados, alguns mais
ou menos relevantes, mas
sempre importantes, segun-
do os seus autores. No ano
passado, foram apresenta-
dos 981 projetos de lei, sen-
do que a maioria foi de de-
clarações de utilidade públi-
ca (186) e de definição de da-
tas comemorativas (70).

Dos 14 que serão coloca-
dos em votação, dois proje-

tos tratam de agricultura.
Um que concede incenti-
vos à implantação de siste-
mas de produção agroeco-
lógica e outro propõe a
criação de um selo de “agri-
cultura natural”.

Também há um projeto
que determina a obrigato-
riedade de mercados e su-
permercados disporem pro-
dutos ligth e dietéticos em
locais separados, com o ob-
jetivo de impedir que os
consumidores se confun-
dam e associem os dois pro-
dutos à perda de peso.

Datas comemorativas

Mas a maioria dos projetos
a serem apreciados hoje
trata da instituição de da-
tas comemorativas ou de
campanhas de alerta sobre
vários temas. 

Tem o projeto que esta-
belece a semana de preven-
ção e combate à violência e
maus tratos contra idosos,
que seria realizada na pri-
meira semana de outubro. 

Outro cria a festa nacio-
nal do feijão preto, que
aconteceria em agosto.
Também há projeto que ins-

titui o dia de conscientiza-
ção sobre cardiopatia con-
gênita, em 12 de junho, e
outro que coloca no calen-
dário oficial do Estado o dia
estadual contra a corrupção
e impunidade, em 7 de se-
tembro. 

Também há um projeto
que institui o mês “agosto
azul”, que seria dedicado
para ações de promoção da
saúde do homem.

AL vota hoje
14 projetos 

Ordem do dia tem propostas de leis que vão da agricultura a questões
de saúde Mas a maioria é relativa à criação de datas comemorativas

Tribunal de Contas faz enquete
O  TCE-PR (Tribunal de
Contas do Estado do Para-
ná) lança hoje uma enque-
te que tem o objetivo de
aprimorar a qualidade do
conteúdo e melhorar a di-
vulgação do relatório e do
parecer prévio sobre as
contas de 2011 do Gover-
no do Paraná, cuja análise
deverá ser feita em julho. 

A enquete estará disponí-
vel por um mês, até 13 de

março, e poderá ser respon-
dida por qualquer cidadão.
Basta clicar no link ‘Contas
do Governador’.

Uma equipe de quase 20
técnicos trabalha na análise
minuciosa das contas desde
agosto do ano passado. O re-
latório será desmembrado
em aproximadamente 20
cadernos temáticos, que
abordam as principais áreas
da gestão estadual, como

educação, saúde, seguran-
ça, ciência e tecnologia, mo-
radia e trabalho.

Além dos cadernos temá-
ticos, é produzido um vídeo
que resume os pontos mais
importantes da análise das
contas. A preocupação é
“traduzir” os conteúdos téc-
nicos para uma linguagem
didática e atraente, incenti-
vando a participação cidadã.

METRO CURITIBA

Os 54 deputados estaduais têm pauta de votação cheia

DIVULGAÇÃO / ALEP

Enquete está no 

site do TCE-PR

RODRIGO LEAL / METRO CURITIBA

CARLOS KASPCHAK
METRO CURITIBA

Cotações
Dólar

+ 0,31%
(R$ 1,72)

+ 0,31%
(R$ 2,27)

– 2,34%
(63.997 pts)

Euro

Bovespa Selic
(10,50%)

Salário
mínimo
(R$ 622)
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Ações vão
combater
o abuso
sexual
Começam hoje em Curitiba
duas campanhas para cha-
mar a atenção da população
para o problema da violên-
cia sexual contra crianças e
adolescentes no Carnaval.
Uma é nacional e integra 17
capitais. A outra será desen-
volvida em parceria com a
transportadora Cavol  –
“Uma corrente do bem nas
estradas do Brasil” –, que vai
adesivar caminhões e pro-
mover palestras para os mo-
toristas e a comunidade.

Mais informações pelo
www.fas.curitiba.pr.gov.br.

METRO CURITIBA

UFPR fará
educação
no trânsito
A UFPR e o Conselho de Se-
gurança vão promover a
campanha “Seja um moto-
rista legal”, em março, com
distribuição de material e
palestras, que ainda serão
definidas. METRO CURITIBA

Foco no Carnaval

RODRIGO LEAL / METRO CURITIBA

A maioria das reclamações
dos usuários sobre planos e
seguradoras de saúde em
Curitiba envolve cobrança,
reajuste, negativa de cober-
tura e prazo de carência.
Juntos, esses assuntos soma-
ram, em 2011, 1.315 atendi-
mentos no Procon. 

Eles representam 70% de
todos os contatos recebidos
nessa área no ano passado –
1.873, sendo 178 processos
administrativos. “O número
de reclamações pode ser
ainda  maior se pensarmos
que muitos consumidores
recorrem direto ao Poder Ju-
diciário”, comenta a coorde-
nadora do Procon-PR, Cláu-
dia Silvano.

O problema começa já na
hora de contratar o plano.
Segundo Silvano, as regras
não são esclarecidas aos
usuários. “Os contratos são
complexos, com uma lin-
guagem nada simples. Falta
explicação sobre o funcio-
namento deles e sobre os di-
reitos e deveres do consumi-
dor”, avalia ela.

Silvano cita um dos casos
mais comuns: prazos de ca-
rência. Em situação de
doença pré-existente, por
exemplo, é necessário fazer
a declaração de saúde e o
prazo de carência é de 24
meses. “Se algo acontecer
neste período, deve ser pago
pelo usuário”, afirma. O
mesmo ocorre em casos de

parto, que tem carência de
300 dias (10 meses). 

Tudo isso, diz, está pre-
visto em lei e tem explica-
ção. “Imagine se a pessoa
contrata o plano hoje e, em
caso de doença pré-existen-
te, passa mal amanhã e pre-
cisa ser internada. Então,
depois que ela melhora, sai
do plano. Ela teria pago por
apenas um dia e recebido
toda a cobertura”, alerta. 

Outra situação envolve
o pedido de uma segunda
opinião médica. “O consu-
midor não pode ser expos-
to desta forma. O atendi-
mento não pode ser pos-
tergado se o plano duvida
do médico e pede duas e
até terceira opinião para,
então, autorizar o exame
ou procedimento. É saúde
e, muitas vezes, o pacien-
te não pode esperar”, afir-
ma a coordenadora.

Reclamações quanto à cobertura e dúvidas sobre cobrança e prazo de carência estão no topo
do ranking dos atendimentos no Procon Os problemas começam já na contratação

As regras não são claras, diz Cláudia Silvano, coordenadora do Procon-PR

RODRIGO LEAL  /  METRO CURITIBA

Assuntos

O Procon fez 1.873 atendi-

mentos em 2011 relaciona-

dos a convênio de assis-

tência médica e odontoló-

gica. Foram abertos 178

processos administrativos.

Os principais assuntos re-

clamados pelos consumi-

dores, segundo a institui-

ção, envolvem:

Dúvidas sobre cobrança,

reajuste injustificado e por

mudança de faixa etária:

692
Problemas em contrato,

negativa de cobertura e

prazo de carência: 623
Qualidade do serviço pres-

tado, recusa e mal atendi-

mento: 148
Danos causados ao consu-

midor: 58

Ranking

Os planos com mais recla-

mações em 2011 foram:

Unimed Curitiba: 66
Amil: 42
DIX: 28
Clinipam: 24
Ideal e Bradesco: 3 cada
SulAmérica: 1
Uniclíncas: nenhuma

CAMILA CASTRO
METRO CURITIBA

Planos não deixam
claras suas regras

“Não adianta estar
escrito em contrato
se ele for redigido
de modo a
dificultar a
compreensão do
consumidor.”
CLÁUDIA SILVANO, COORDENADORA
DO PROCON-PR

Campanha quer reduzir a
população de pombos
A UFPR (Universidade Fede-
ral do Paraná) e o Centro de
Saúde Ambiental da prefei-
tura elaboram uma campa-
nha para reduzir a incidên-
cia de pombos na universi-
dade e na região central. O
foco é diminuir o abrigo das
aves e conscientizar as pes-
soas para não alimentá-las.

Um material informativo
está em elaboração para ser
distribuído, segundo o dire-
tor do Centro de Saúde Am-

biental da Secretaria da Saú-
de, Luiz Antonio Teixeira. 

Ele fala que está em risco
a conservação dos prédios
da universidade, principal-
mente a Reitoria e o da San-
tos Andrade. “A própria es-
trutura favorece o pouso, o
abrigo das aves e a constru-
ção de ninhos”, diz.

Também é preciso que a
população tenha a cons-
ciência de que alimentar os
pombos é ruim para eles

mesmos. “Jogar milho
mantém o animal à mercê
da migalha que não é sufi-
ciente para a quantidade
de  pombos e filhotes”, ex-

plica Cláudia Staudacher,
chefe de Fauna Sinantrópi-
ca da Coordenação de Con-
trole de Zoonoses e Veto-
res. METRO CURITIBA

Em 2011, foram 257 denúncias e reclamações

pelo telefone 156. Em janeiro deste ano, foram 35

Doenças

As fezes dos pombos po-

dem causar muitas doen-

ças, segundo o diretor do

Centro de Saúde, Luiz An-

tonio Teixeira.

Histoplasmose: levando à
pneumonia e infecções no
fígado e baço.
Criptococose: causando
pneumonia e meningite. 
Outras: alergias pelas pe-
nas e piolho, e dermatites.

RODRIGO LEAL  /  METRO CURITIBA
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Vantagens do
tijolo ecológico
vão além do
meio ambiente
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A prefeitura de Paranaguá
vai buscar recursos para
colocar em prática o proje-
to, já pronto, de restauro
do prédio da Estação Ferro-
viária, patrimônio cultural
da cidade que foi cedido ao
município pelo Iphan (Ins-
tituto do Patrimônio Histó-
rico e Artístico Nacional)
na última quarta-feira. 

O projeto vai custar R$
1,5 milhão. Segundo o pre-
sidente da Fundação Muni-
cipal do Turismo, Luiz Fer-
nando Lima, a prefeitura
vai buscar a verba nos mi-
nistérios da Cultura (Lei
Rouanet), Cidades e Turis-

mo, governo do Paraná e
junto à empresas locais. 

Mas alguns reparos de-
vem começar logo. “Na
próxima semana, uma
equipe técnica vai verificar

se é possível, com peque-
nas obras, garantir a segu-
rança de passageiros para
recebermos o trem (que
percorre a Serra do Mar)”,
conta Lima. METRO CURITIBA

Estação Ferroviária será restaurada

O uso de tijolo ecológico
traz uma série de vantagens
que vão além da preserva-
ção ambiental. A obra pode
ficar até 39% mais rápida e
mais barata.

O material é obtido da
mistura de saibro e cimen-
to, principalmente, e pode
absorver resíduos da cons-
trução civil. “Tudo é tritura-
do e prensado com uma car-
ga alta para compactar e
aglomerar as partículas, que
reagem com o cimento e
formam o bloco”, explica
Robson Calvo, proprietário
da Duraeco, fábrica instala-
da em Fazenda Rio Grande.

Entre as vantagens do ti-
jolo ecológico, Calvo desta-
ca que ele não vai ao forno,
diferentemente do normal.
Por isso, deixa de consu-
mir, em média, sete árvo-
res de porte médio para a
produção de mil unidades. 

Outros pontos estão na
dispensa de materiais de

construção. Calvo explica
que a regularidade das for-
mas, a planeza e a lisura
das faces do tijolo ecológi-
co exigem pouca argamas-
sa de assentamento. Como
possui dois buracos no cen-
tro, se encaixa sem a neces-
sidade de reboco. “Os bura-
cos formam bolsões de ar e
mantém a temperatura in-
terna equilibrada com o
meio ambiente. As vigas
também passam por den-
tro deles, aumentando a
durabilidade”, diz. 

Sua aplicação demanda
menos mão de obra. “Esta-
mos formando os profissio-
nais porque é preciso ter ca-
rinho já que o tijolo ecológi-
co é o acabamento da obra”,
conta. METRO CURITIBA

Aplicação pode dispensar revestimento

CAMILA CASTRO/METRO CURITIBA

Prédio de 1883 só passou por uma grande reforma, em 1922

Com o tema “Bandeira
branca, eu peço paz”, verso
de marchinha de Carnaval,
o bloco Garibaldis e Sacis
fez ontem sua última apre-
sentação no centro históri-
co de Curitiba. Ao contrá-
rio do ocorrido no domin-
go da semana passada, a
festa transcorreu sem tu-
multos até o início da noi-
te, por volta de 20h.

Milhares de pessoas
participaram do tradicio-
nal evento, que conta com
trio elétrico, marchinhas,
fantasias e muito confete
e serpentina. Alguns fo-
liões vestiram camisetas
brancas, remetendo à
campanha da paz promo-
vida pelo bloco. 

Alguns comentaram que
o movimento estava me-
nor se comparado com a
última semana, quando
uma confusão entre poli-
ciais e foliões deixou deze-
nas de feridos e ameaçou o
pré-carnaval, que já tem 14
anos de história e ganha
cada vez mais adeptos. 

Ontem, a segurança foi
reforçada na região, con-
forme prometido pela Po-
lícia Militar. Foram 60 po-
liciais – o triplo do contin-
gente do domingo ante-
rior. Durante a festa, eles
pediam aos foliões para
substituir por copos as
garrafas de vidro com be-
bidas, para diminuir o ris-
co de violência.

Curitiba faz ‘Carnaval
da paz’ no Largo

Milhares de foliões se divertiram embalados pelo bloco de Garibaldis
e Sacis, que encerrou a temporada deste ano PM reforçou a segurança

Milhares participaram ontem da festa no Centro Histórico

RODRIGO LEAL/METRO CURITIBA

30% é a econo-
mia de tem-

po e de dinheiro em
uma obra que utiliza
tijolo ecológico.

DIVULGAÇÃO

Marcela Sita
22, ADMINISTRADORA,

CURITIBA
“A festa está bem le-

gal. Pena que aca-
bou e só volta no

ano que vem.”

Fred Boechat
42, CANTOR, CURITIBA

“Comparado à sema-
na passada, melho-

rou muito. O policia-
mento tem que conti-
nuar depois da festa.”

Ana Clara Abs
18, ESTUDANTE, 
RIO DE JANEIRO

“Vim com medo. O
que vi pela televisão

me assustou. Mas
está tranquilo.”

Opinião

CAMILA CASTRO
METRO CURITIBA
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Incêndio destrói
teatro em Londrina
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O usuário do sistema de
transporte coletivo de Curi-
tiba que circula pelo termi-
nal do Cabral já pode acom-
panhar em quanto tempo
seu ônibus vai chegar.

É que o sistema de infor-
mação online, que faz o
monitoramento dos ônibus
e a comunicação direta e
em tempo real dos motoris-
tas com a Central de Con-
trole Operacional, está sen-
do testado pela Urbs.

Instalado no terminal na
última quarta-feira, o pai-
nel, uma tela de LCD de 42

polegadas, traz informa-
ções da previsão de chega-
da dos ônibus e os três ho-
rários seguintes das linhas
de alimentadores Solar,
Tingui e São João.

O projeto prevê informa-
ção online em todos os ter-
minais e de todas as linhas
que passam em cada termi-
nal. Para isso, todos os ôni-
bus (2,3 mil na frota operan-
te integrada e não integra-
da) já contam com GPS.

O sistema será implanta-
do em toda a frota até o fim
do ano. A comunicação dire-

ta e em tempo real entre o
motorista e a central vai
permitir comunicar proble-
mas durante a viagem, co-
mo assalto, vandalismo, aci-
dentes, necessidade de alte-
ração de rota em função de
obras ou bloqueios de ruas. 

Da mesma forma, os ope-
radores podem enviar men-
sagens aos motoristas, aler-
tando a existência de con-
gestionamentos, acidentes
ou bloqueios ao longo do
trajeto, e orientar sobre
eventuais alterações de rota
e outros problemas.

Painel informa
horário de ônibus

Cerca de 500 ônibus já estão sendo monitorados em tempo real pela
Central de Controle Operacional do Transporte Coletivo da Urbs

Os usuários aprovaram o novo sistema de informações

RODRIGO LEAL / METRO CURITIBA

A PRF-PR (Polícia Rodoviá-
ria Federal) promove na
quarta-feira leilão de 140
veículos usados, que pode-
rão ser vendidos para pes-
soas físicas e jurídicas. O
evento será às 9h, no audi-
tório do Sest/Senat: rua Sal-
vador Ferrante, 1.440, no
bairro Boqueirão.

Haverá automóveis, ca-
mionetas, caminhonetes e
motocicletas, entre eles  Ka-
wasaki 1000 cilindradas,

Honda CB 500, utilizadas
para escolta de dignatários,
Alfa Romeo 164, Zafira, As-
tra e Focus.

Hoje e amanhã, haverá
visitação pública dos lotes,
de 8h às 17h, na Avenida
Victor Ferreira do Amaral,
1.500, no bairro Tarumã.

O edital está disponível
em www.dprf.gov.br, no
link “leilões”, no canto es-
querdo da página.

METRO CURITIBA

São 140 veículos

DIVULGAÇÃO/PRF-PR

PRF tem leilão de
viaturas na quarta

Caixa vende lotes
de joias de penhor
Amanhã, a Caixa Econômi-
ca Federal promove leilão
presencial de 6.234 lotes de
contratos de penhor. Eles
estarão expostos na agência
da rua Marechal Deodoro,
450, de 11h às 16h. 

Os lotes serão vendidos
pelo maior lance e podem
ser feitos em qualquer
agência. O de menor valor
custa R$ 63 e, o de maior,

R$ 33.599. O resultado será
divulgado na quarta-feira, a
partir das 10h, ou no site
www.caixa.gov.br.

Até o dia do evento, os
titulares dos contratos de
penhor poderão regularizá-
los em qualquer agência da
Caixa por meio de equipa-
mentos disponíveis nas sa-
las de autoatendimento. 

METRO CURITIBA

CARLOS KASPCHAK
METRO CURITIBA

2,3
mil ônibus do sistema
público de transporte
coletivo serão monito-
rados em tempo real, 
e o usuário poderá
acompanhar os horá-
rios em que os ônibus
chegam aos terminais.

Ambiental apreende 11 armas
Uma operação do Batalhão
da Polícia Ambiental resul-
tou na apreensão de 11 ar-
mas de fogo, munições,
pólvora e carnes de caça no
no sábado, no litoral. 

O material foi apreendi-
do nas regiões de Limeira e
Rasgadinho em Guaratuba,
e Cacatu, em Antonina, de-
pois de incursões na mata
e patrulhamentos terres-
tres e aéreos.

Segundo o tenente João
Pedro Rocha, foi planejada
uma grande operação com
distribuição das equipes, co-
mandandas por ele, de for-
ma simultânea em Guaratu-
ba, Morretes e Antonina.

“Nesta época, recebe-
mos reforço no policia-
mento e aproveitamos is-
so para coibir os crimes
ambientais, como a caça e
o desmate que exigem po-
liciamento de campo, ou
seja, entrar em matas e lo-
cais de difícil acesso”, ex-
plica Rocha.

METRO CURITIBA

Operação teve patrulhamento terrestre e aéreo

SARGENTO DANIEL MACENA

“Nesta época,
recebemos reforço
no policiamento e
aproveitamos para
coibir os crimes
ambientais.”
TENENTE JOÃO PEDRO ROCHA

O Cine Teatro Ouro Verde, o
maior da cidade de Londri-
na, na região norte, ficou
destruído depois de incên-
dio na tarde de ontem. O
Corpo de Bombeiros suspei-
ta de que um curto circuito
teria iniciado o fogo.

Segundo informações
do sargento Carlos Alberto
Ruiz, o telhado e a estrutu-
ra dos fundos do teatro de-
sabaram, mas ninguém fi-
cou ferido. Apenas um vi-
gia estava no local quando
o fogo começou. “Sobrou
só a casca do prédio”, con-
ta. METRO CURITIBA

Prédio é tombado pelo

Patrimônio Histórico

ANDERSON COELHO/FOLHA DE LONDRINA
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Lindemberg começa
a ser julgado hoje
Começa hoje o julgamento
de Lindemberg Alves,  de
25 anos, acusado de matar
a ex-namorada Eloá Cristi-
na Pimentel, de 15 anos em
outubro de 2008, em Santo
André. Antes de matá-la,
Lindemberg manteve a jo-
vem refém por quatro dias.

A promotora Daniela
Hashimoto pede pena mí-
nima de 50 anos. Mas co-
mo já está preso há 3 anos,
ele ficará na cadeia no má-
ximo mais 27, já que o li-
mite de tempo na prisão
no Brasil é de 30 anos.

O julgamento só deve
terminar na quarta-feira.
Ao todo 19 testemunhas
devem ser ouvidas. 

A promotora Daniela
Hashimoto pede a conde-
nação de Lindemberg por
homicídio qualificado, ten-

tativa de homicídio, cárce-
re privado e disparo por ar-
ma de fogo. Segundo ela, o
crime foi premetitado. “Ele
é uma pessoa agressiva,
possessiva e manipuladora.
Lindemberg planejou todo
o crime”, afirma. 

A advogada de Lindem-
berg, Ana Lúcia Saad, ten-

tará convencer o júri de
que a invasão policial pro-
vocou a tragédia. 

A versão é contestada
pela promotora do caso. “A
polícia tinha autorização
para entrar a qualquer mo-
mento. Ele entrou com a
intenção de matá-la.”

METRO

Eloá foi morta em outubro de 2008

DANILO VERPA/FOLHAPRESS

Bombeiros e PMs do RJ
decidem hoje sobre greve
A decisão sobre a manuten-
çãou ou suspensão da gre-
ve dos Bombeiros e da Polí-
cia Militar do Rio de Janei-
ro será tomada hoje. Após
reunião na praia de Copa-
cabana ontem, os bombei-
ros decidiram adiar a as-
sembleia, alegando que a
categoria não estava total-
mente representada. 

A Secretaria de Estado
da Defesa Civil e Corpo de
Bombeiros do Rio de Janei-
ro informou na que 9 de 11
mandados de prisão emiti-
dos para bombeiros repre-
sentantes do movimento
grevista já foram cumpri-
dos. Os militares presos fo-
ram encaminhados para o

presídio de segurança má-
xima Bangu 1. 

Segundo a corporação,
eles são suspeitos de mo-
tim e incitação a uma para-
lisação ilegal. 

A mulher do cabo Bene-
venuto Daciolo, preso na
quarta-feira, disse que ele
está em greve de fome. 

Anteontem o Sindipol
(Sindicato da Polícia Civil)
informou que suspendeu

sua participação na greve.
Francisco Chao, diretor do
sindicato e inspetor da Po-
lícia Civil, afirmou que a
segurança da população es-
tá em primeiro lugar.

Segundo o Estado Maior
Administrativo da Polícia
Militar, a adesão à greve
foi pequena e a situação
nas ruas e nos batalhões é
tranquila. 

Enquanto a greve perde
força no Rio, uma assem-
bleia de policiais na noite
de anteontem pôs fim na
greve de 12 dias na Bahia.
Durante a paralisação,  109
pessoas foram assassina-
das na região metropolita-
na de  Salvador. METRO RIO

STF volta a
julgar Lei da
Ficha Limpa
Os ministros do STF (Supre-
mo Tribunal Federal) vão
analisar a validade da lei da
Ficha Limpa nas eleições
deste ano na quarta-feira. 
O julgamento já tinha sido
iniciado, mas foi interrom-
pido em dezembro, quando
o ministro Antonio Dias Tof-
foli pediu vista do processo.
Na quarta-feira, o julgamen-
to recomeça com a apresen-
tação do voto de Toffoli.

Até agora, já foram re-
gistrados dois votos favorá-
veis à aplicação imediata
da lei da Ficha Limpa. 

Um deles foi do relator, o
ministro Luiz Fux, que vo-
tou pela legalidade, mas
quis alterar partes do texto
relativas aos casos em que o
político renuncia para não
perder o mandato. Depois,
voltou atrás. O outro voto a
favor da medida foi do mi-

nistro Joaquim Barbosa,
que reforçou a necessidade
de moralização na política
brasileira. 

Três entidades aciona-
ram o STF para que nas
eleições de 2012 não haja
problemas como em 2010,
quando muitos políticos fi-
cha-suja conseguiram assu-
mir mandatos por decisão
judicial. O STF determinou
que a lei, aprovada em 2010,
só poderia seria aplicada de-
pois de um ano em vigor.

Além da aplicação da lei,

os ministros também deve-
rão analisar outros questio-
namentos. 

A OAB (Ordem dos Advo-
gados do Brasil) pediu uma
declaração de constitucio-
nalidade dos pontos da me-
dida, enquanto o PPS dese-
ja que a lei seja aplicada a
fatos anteriores à sua edi-
ção. O Conselho Nacional
dos Profissionais Liberais
também acionou  o Supre-
mo e quer a anulação da re-
gra que torna o candidato
inelegível por oito anos. 

A Lei da Ficha Limpa é  re-
sultado de um projeto   po-
pular apoiado por mais de
1,6 milhão de eleitores. A
proposta visa melhorar o
perfil dos candidatos. De
acordo com a lei, não po-
dem se candidatar pessoas
com condenações por ór-
gãos colegiados,  METRO

Ministros vão decidir se veto a candidaturas de
políticos condenados deve valer nas eleições deste ano

Manifestantes foram ontem a Copacabana para discutir os rumos da greve

Ministra Miriam Belchior ao lado de Lula

MURILO REZENDE/FUTURA PRESS

RICARDO STUCKERT/INSTITUTO LULA

1,6
milhão de eleitores
apoiaram a iniciativa
da criação do projeto
da Lei da Ficha Limpa.

Exame mostra que
câncer de Lula sumiu
Uma tomografia realizada
anteontem revela que não
há mais sinais do tumor na
laringe do ex-presidente
Luis Inácio Lula da Silva, se-
gundo os médicos. 

Na tarde de sábado, Lula
foi internado no hospital Sí-
rio Libanês, após se queixar
de fadiga, falta de apetite e
irritação na garganta – efei-
tos colaterais esperados no
tratamento contra o câncer.

Uma endoscopia – realizada
de quatro a seis semanas
após o fim das sessões de ra-
dioterapia – vai revelar  se o
tumor desapareceu definiti-
vamente. 

Segundo a assessoria do
hospital, não há previsão de
alta. Uma sessão de radiote-
rapia está marcada para ho-
je, às 11h. Lula deve termi-
nar o tratamento até o final
desta semana. METRO

“O momento é
crítico, não
estamos diante de
uma greve, e sim
de uma crise.”
FRANCISCO CHAO, DO SINDIPOL

Fiocruz
estuda
excesso de
cesáreas
Cerca de 24 mil mulheres
que deram à luz recente-
mente serão ouvidas pela
Fiocruz (Fundação Oswal-
do Cruz). A pesquisa será
feita para descobrir o por-
quê da preferência da
maioria das brasileiras pe-
la cesariana. 

Segundo o Ministerio da
Saúde, em 2010, 52% dos
partos no país foram cirúr-
gicos. Na rede privada, o ín-
dice chega a 82%, enquanto
na rede pública a 37%.

A fundação quer saber
qual foi a indicação  para o
tipo de parto, onde foi feito
o pré-natal e se o profissio-
nal que acompanhou a ges-
tação foi o mesmo que reali-
zou o parto.  No caso de mu-
lheres que passaram por ce-
sariana, será perguntado o
motivo da opção. METRO
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FGTS pode ser usado
em previdência privada
Um projeto de lei que per-
mite a movimentação da
conta vinculada ao FGTS
(Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço) para o
pagamento de plano de
previdência privada está
em tramitação na Câmara.

Segundo o deputado li-
cenciado Aguinaldo Ribei-
ro (PP-PB), autor da propos-
ta, a sua aprovação iria aju-
dar a complementar a ren-
da dos trabalhadores que
se aposentarem pela Previ-
dência Social. METRO

Seguro de vida 
deve ser obrigatório
A Câmara analisa um pro-
jeto de lei que obriga as
pessoas jurídicas inscritas
no CNPJ (Cadastro Nacio-
nal de Pessoas Jurídicas) do
Ministério da Fazenda a
contratar seguro de vida

para seus empregados.
Pela proposta, o seguro

deverá garantir cobertura
de morte por qualquer cau-
sa, com capital segurado
não inferior a 50 salários
mínimos vigentes. METRO

O projeto tramita em caráter conclusivo

STOCKXCHANGE

Fique de olho

Preste atenção nestes as-
pectos antes de escolher
seu plano de celular:

Tempo ao telefone 
A duração média e a quan-
tidade de chamadas é um
dos principais nortes na es-
colha do pacote.
Tarifas da empresa
As operadoras aplicam tari-
fas diferenciadas de acordo
com o horário. Esse item é
importante também para
quem viaja muito.
Liga ou recebe?
Para quem não faz muitas
ligações, um plano pré-pa-
go será o mais indicado.

Não se deixe levar pelo papo do vendedor: detalhes
que passam desapercebidos fazem diferença na conta

Ferramenta on-line ajuda a escolher o melhor pacote

A quantidade de impostos
pagos pelos brasileiros vai
atingir hoje a marca de R$
200 bilhões em 2012, se-
gundo dados do Impostô-
metro da ACSP (Associação
Comercial de São Paulo). 

Neste ano, a marca será
atingida nove dias antes do
que no ano passado, quan-
do o valor foi atingido no
dia 22 de fevereiro, o que
comprova o crescimento
da arrecadação tributária
do governo.

“Em seis anos, a arreca-
dação de impostos no Bra-
sil duplicou, mas o cresci-
mento do País não dobrou.
É passada a hora de o bra-
sileiro se enxergar como
pagador de impostos e não
como mero contribuinte.
Somente com a consciên-
cia de cidadãos é que va-
mos nos mobilizar para
cobrar uma melhor utili-
zação do dinheiro públi-
co”, declarou o presidente
da ACSP (Associação Co-

mercial de São Paulo) e da
Facesp (Federação das As-
sociações Comerciais do
Estado de São Paulo ), Ro-
gério Amato. 

Qualquer cidadão pode
acompanhar a evolução
dos impostos pagos no país
pelo site www.impostome-
tro.com.br. A ferramenta,
inaugurada em 2005, didi-
ve a arrecadação federal,
estadual e municipal, de
acordo com os estados e
municípios. METRO

Tributação ano a ano

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

773
bilhões

873,4
bilhões

983,4
bilhões

1,1
trilhão

1,1
trilhão

1,2
trilhão

1,5
trilhão

Brasil paga R$ 200 bilhões em impostos

Escolher o plano mais ade-
quado ao seu perfil pode
proporcionar grandes re-
duções na conta de celular
no final do mês. A Proteste
Associação de Consumido-
res desenvolveu uma ferra-
menta que compara os pa-
cotes de acordo com o tipo
e frequência de uso, aju-
dando o público a escolher
o melhor plano para eco-
nomizar (link ao lado). 

Analisando os dados, a
instituição concluiu que a
economia chega a R$ 429
mensais em São Paulo para
quem tem contas em gru-
po, ou R$ 329 no mesmo
caso no Rio de Janeiro. 

“O consumidor acaba fa-
zendo as suas escolhas de
acordo com o o que o ven-
dedor oferece”, lamenta
Maria Inês Dolci, coordena-
dora institucional da Pro-
tes. “É preciso ter cuidado
com as promoções, porque
apesar de serem vantajo-

sas, depois que terminam o
cliente acaba pagando
mais caro”, ensina. 

Outro aspecto que deve
ser levado em conta é o
tempo de duração do pla-
no. “Muitas pessoas co-
meçam já com planos mui-
to altos. Quando percebem
que estão gastando mais do
que precisam, têm dificul-
dade para sair, porque mui-
tos deles têm prazos longos
de fidelização, o que é per-
mitido”, alerta Maria Inês. 

15%
CRESCEU A ARRECADAÇÃO 
NO ANO PASSADO

Crescimento

“O ideal é começar
com um plano
mais simples e
aumentar de
acordo com a sua
necessidade.”
MARIA INÊS DOLCI, COORDENADORA
INSTITUCIONAL DA PROTESTE

proteste.org.br/ServiceSelector/

PlanosTelefoniaCelular/BR/

HENRIQUE RIBEIRO
METRO SÃO PAULO

SPENCER PLATT/GETTYIMAGES

Escolha certa de plano 
de celular rende economia

É preciso estar atento à frequência de uso antes de escolher o plano mais adequado
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A onda de frio que atinge a
Europa nas últimas três se-
manas deixou dezenas de
povoados isolados, sobre-
tudo na região dos Bálcãs
(sudeste do continente),
onde as temperaturas têm
se aproximado de -30oC
em algumas regiões desde
a semana passada.  

As tempestades de neve
mantêm pelo menos 50
mil pessoas presas em vila-
rejos na Sérvia, e outras 11
mil nos vizinhos Montene-
gro, Bósnia e Macedônia. A
capital montenegrina, Pod-
gorica, estava paralisada

no último final de semana
por uma camada de neve
que superava os 50 centí-
metros, nível que não era
alcançado há 50 anos. 

Na Romênia, seis estra-
das estão interrompidas pe-
las nevadas, deixando isola-
das 36 localidades no sul e
no leste do país. A camada
branca que cobre o Velho
continente deixou cente-
nas de aldeias isoladas nas
montanhas da Albânia, e as
tempestados de ontem in-
terromperam o acesso a
parte do oeste da Croácia.

O rio Danúbio, que atra-

vessa vários países da re-
gião, congelou em grande
parte da sua extensão, obri-
gando Áustria, Croácia,
Sérvia, Bulgária e Hungria

a suspender a navegação.
Em outros países, a si-

tuação começa a melhorar.
Em Roma, na Itália, o sol
apareceu ontem e o trans-
porte urbano voltou ao
normal. No Reino Unido,
que segue em alerta pelo
perigo de gelo, os meteo-
rologistas preveem que
após vários dias de frio ár-
tico e temperaturas míni-
mas de -18oC abaixo de ze-
ro, a partir de hoje o prog-
nóstico é o começo de um
processo de alta das tem-
peraturas, embora “de for-
ma lenta”. METRO

Onda de frio que já dura três semanas causa mortes e prejudica sistema
de transportes em vários países Tempo deve melhorar a partir de hoje

Porto de Trentemoult, no sul da França, congelou: baixas temperaturas atingem todo o continente

STEPHANE MAHE/REUTERS

Praga promove 
‘turismo da corrupção’
Viver da corrupção de for-
ma legal é o objetivo da
Corrupt Tour, uma agência
de viagens tcheca que ofe-
rece visitas aos lugares
mais prejudicados pelos
corruptos do país. 

A agência, que apresen-
tou a lista de destinos na
semana passada na feira de
turismo de Praga, explica
como ocorreram os princi-
pais casos de corrupção da
capital tcheca e da cidade
de Usti nad Labem, ofere-
cendo aos clientes excus-
rões por estes locais. 

Uma das rotas mostra os
três imóveis onde se con-
centra o problema: a Pre-
feitura de Praga, o túnel

Blanka e a cidade olímpica
projetada de Letnany.

“Reconheço que isto de-
nigre o nome do nosso
país”, declarou Petr Sourek,
fundador da empresa, à
agência de notícias Efe.
“Não lutamos contra a cor-
rupção, em vez disso nos
beneficiamos”, ironiza Ivan-
ka, uma das guias da em-
presa. METRO COM AGÊNCIAS

600
pessoas já morreram
na Europa devido à on-
da de frio. Na Ucrânia,
o país com o maior 
número de mortes, o
governo encerrou a 
divulgação do registro
de mortes.

“O objetivo é que
os clientes se deem
conta de que a
corrupção é
patrimônio cultural
do nosso país.”
IVANKA, GUIA DA EMPRESA, À EFE

AJAY VERMA/REUTERS

Índia envia carta a Deus
Mais de 1,5 mil fiéis de várias religiões deixaram
mensagens para seus deuses em um documento ba-
tizado de “Carta para Deus”, segundo a organização
espiritual Brahma Kumaris. A carta atingiu 122 me-
tros de comprimento. 

122 metros de papel

Carta foi redigida na cidade de Chandigarh

Protestos na Grécia
mobilizam 100 mil
Cerca de 80 mil pessoas
protestaram ontem em
Atenas e outras 20 mil em
Tessalônica contra as medi-
das de austeridade que vão
ser implementadas pelo
governo grego. 

Na capital, seis pessoas
ficaram feridas durante os
confrontos entre a polícia
e os manifestantes na pra-
ça Sintagma, segundo o Mi-
nistério da Saúde. 

Os incidentes ocorreram

quando um grupo de rebel-
des pressionou para rom-
per o cordão policial colo-
cado em torno da Assem-
bleia Nacional, e a polícia
respondeu imediatamente
lançando bombas de gás.

O governo grego cedeu
às pressões da União Euro-
peia e do FMI e vai cortar
gastos sociais para receber
um novo pacote de ajuda, o
que revoltou a população
do país. METRO

Liga Árabe amplia
sanções contra Síria
Os países da Liga Árabe
aprovaram ontem o pedido
do Conselho de Segurança
da ONU para a formação de
uma missão de observado-
res na Síria e aumentou as
sanções ao país, que há 11
meses passa por protestos
contra o regime do ditador
Bashar al Assad.

O grupo encerrou as ati-
vidades da equipe de moni-
tores que atuava no país,
que tinha sido suspendido

em 28 de janeiro devido ao
aumento da violência nos
protestos entre oposição e
governo. A decisão coinci-
de com a renúncia do chefe
da missão de observadores
na Síria, o sudanês Ahmed
Mustafa al Dabi.

A organização ainda pe-
diu a suspensão de “todas
as formas de colaboração
diplomática com represen-
tantes do regime sírio em
diferentes países”. METRO

Frio e neve isolam
vilas nos Bálcãs
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O Museu Paranaense está
com seis mostras em car-
taz. As exposições fazem
parte do acervo e revelam
grande parte da história
do Paraná. 

Duas dessas mostras são
sobre louças e jogos de me-
sa. A “Coleção de Pratarias
e Louças” têm objetos que
serviram ao Palácio São
Francisco (de 1938 a 1953)
e ao Palácio Iguaçu (de
1954 até hoje), sedes do go-
verno estadual. 

Outra exposição com a
mesma temática é a “Por-
celana Utilitária: A Beleza
Sempre Presente”, que per-
mite ao visitante apreciar
peças de cerâmica nacional
e estrangeira do acervo. 

Uma das curiosidades é
uma xícara que não deixa
molhar os bigodes, inven-
ção de 1860, do britânico
Harvey Adams. Ambas as
mostras ficam abertas à vi-

sitação até 30 de julho. 
A exposição permanen-

te “Um lar de família: ex-
posição de mobiliário e ob-
jetos do cotidiano de uma
família de Curitiba” explo-
ra o acervo do museu e des-
taca móveis e costumes das
famílias abastadas do Para-
ná nos séculos passados.

Paraná negro
A mostra “Paraná Negro –
Da Invisibilidade ao Reco-
nhecimento” apresenta
uma proposta de fotógrafa
Socorro Araújo, com um
ensaio das atuais comuni-

dades quilombolas do esta-
do, em contraste com ima-
gens de escravos, registra-
das por viajantes como De-
bret e Rugendas, nos sécu-
los 18 e 19.

Retratando diferentes
temporalidades, a seme-
lhança das imagens de-
monstra que sobrevivem
valores e tradições cultu-
rais. A exposição fica em
cartaz até esta sexta.

Mulheres e militares
“Intelectuais e Artistas:
Mulheres do Paraná” ho-
menageia as personalida-
des do estado que, em dife-
rentes épocas e áreas do co-
nhecimento, deixaram me-
moráveis marcos históricos
nas suas áreas de atuação. 

Fazem parte da mostra
as pintoras Iria Cândida
Correa e Maria Amélia
D´Assumpção; as professo-
ras Zilda Arns, Cecília Wes-
tphalen e Júlia Wanderley;
a poetisa Helena Kolody; a
escritora Flora Munhoz da
Rocha, e a primeira miss
Paraná Didi Caillet. Esta ex-
posição vai até 1º de abril.

Por fim, a exposição
“Uniformes, Acessórios e
Armas – Militares no Para-
ná” traz parte do acervo
referente aos movimentos
militares que, dada a posi-
ção geográfica, entre o sul
e o sudeste do país, se pas-
saram no Paraná, entre os
séculos 19 e 20. A exposi-
ção ficaaberta até 30 de
abril. METRO CURITIBA

Museu Paranaense
(Rua Kellers, 289)
De Terça à Sexta, 
das 9h às 17h. Sábados, 
domingos e feriados, 
das 11h às 15h.
Entrada franca.
(41) 3304-3300.

Uniformes, armas e acessórios dos militares paranaenses estão em exposição, em cartaz até o final de abril

DIVULGAÇÃO

Mostras revelam
história do Paraná

A Biblioteca Pública do Pa-
raná (R. Cândido Lopes, 133)
homenageia um músico
por mês em seu espaço cul-
tural e, em fevereiro, é a vez
de Martinho da Vila.

De hoje até sexta, as can-
ções do cantor e compositor
carioca vão ser tocadas na
semana “Martinho da Vila”.

As apresentações tem en-
trada gratuita, e começam
às 16h. METRO CURITIBA

Semana
Martinho
da Vila

Salvador 
exposta em
Curitiba

A galeria Ponto de Fuga re-
cebe amanhã a exposição
“Sexta-feira cidade velha”
do fotógrafo e artista multi-
mídia Fernão Paim. O fotó-
grafo baiano apresenta sua
segunda exposição em Curi-
tiba, com imagens inéditas
sobre a cultura de Salvador ,
onde Paim reside e trabalha.

O fotógrafo caminhou
pelas ruas da capital baiana
e buscou traduzir em ima-
gens o universo místico que
toma conta da cidade duran-
te a sexta-feira, dia do Se-
nhor do Bonfim. 

"Nessa série, busco expri-
mir  a sensação de maravi-
lha ao percorrer a cidade
nesse dia, revelando alguns
aspectos que parecem co-
muns, mas que estão im-
pregnados de elementos
simbólicos", afirma o fotó-
grafo. METRO CURITIBA

Galeria Ponto de Fuga
(R. Jaime Reis, 320).
Abertura: 14/02, às 19h.
Exposição até 4/03. 
Entrada gratuita. De Terça a
Sábado, das 18h às 0h. 
Domingos, das 11h às 16h.

Museu Paranaense apresenta histórico do Estado em seis exposições
Com entrada franca, as mostras podem ser visitadas de terça a domingo

2
cultura

cultura www.readmetro.com
SEGUNDA-FEIRA, 13 DE FEVEREIRO DE 2012

11

Biblioteca homenageia 
o sambista neste mês

DIVULGAÇÃO

Carnaval

Baile dos
idosos
O Paraná Clube
oferece amanhã à
tarde um Baile de
Carnaval aos ido-
sos. O evento faz
parte da progra-
mação de carnaval
do clube, que tam-
bém sedia o en-
saio do Rancho
das Flores, das
14h às 17h, até es-
ta quinta.

METRO CURITIBA

Paraná Clube 
(Av. Presidente
Kennedy, 2377)
Terça 14/2
Das 14h às 17h
Entrada franca
(41) 3029-4747

Quilombolas retratados 
em duas épocas

FOTOS DIVULGAÇÃO

Louças refletem o requinte com que o Executivo 
paranaense recebia seus convidados no século passado

As cerâmicas,
móveis, fotos,
roupas e acessórios
contribuem para
que o visitante
conheça ainda mais
a história do Estado. 

Exposições mostram
desde costumes do
cotidiano, e vida
nos quilombos, até
os eventos que
marcaram o Paraná
oficialmente. 

Mostra traz
religiosidade

da capital baiana

FERNÃO PAIM / DIVULGAÇÃO
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Leitor fala

Pergunta  

Qual é a sua opinião sobre os 
serviços prestados pelos 
prontos-socorros de Curitiba?

@stehdornelas: Dependendo do
local é lamentável, muitas horas de
espera para ser atendido.

@dalanes: As filas são longas, a
espera é grande e tanto o
atendimento quanto as condições de
trabalho para os funcionários da
saúde são precários.

Esclarecimento
A direção do Hospital Angelina Caron
contesta informações de que “não
tem estrutura” para atender casos de
emergência, conforme afirmado pelo
diretor médico do Siate Curitiba,
Edson Vale Teixeira Júnior, e publi-
cado na reportagem “Siate atende
1,8 mil por mês”. O hospital recebe,
atualmente, a maior demanda de pa-
cientes de emergência encaminhados
por resgate aéreo, incluindo os pron-
tos-socorros de Curitiba e RMC. De ja-
neiro a julho de 2011, socorreu 700
vítimas envolvidas em acidentes de
trânsito, através das unidades do
Siate, PRF, Corpo de Bombeiros, De-
fesa Civil e Samu. Tem ativados 57 lei-
tos de UTI para dar suporte a esses
casos e aos demais pacientes do SUS.
Diretoria do Hospital Angelina Caron
– Campina Grande do Sul, PR

Participe também no Facebook: www.facebook.com/metrojornal

Web  
Para falar com a redação: leitor.ctb@metrojornal.com.br

Trânsito
Um caminhão pode bloquear o trân-
sito de uma rua para descarregar ma-
teriais para obras? Isso tem ocorrido
no cruzamento da rua Prof. Dario Ve-
loso com a av. República Argentina,
no Água Verde, impedindo o fluxo de
veículos sem qualquer sinalização ou
fiscalização por agentes de trânsito.
Além de atrapalhar a rotina dos mo-
radores, isso pode causar acidentes. 
Lilian Castro – Curitiba, PR

Siga o Metro no Twitter:
@jornal_metroctb
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Sudoku

por Farini
Os invasores

Cruzadas

Áries (21/3 a 20/4)
Muita correria.Suas atividades profissionais irão tomar o seu
tempo deixando você com a cabeça cheia.  Procure relaxar
um pouco depois do expediente.
Touro (21/4 a 20/5)
Procure estar próxima de pessoas poderosas e mais altruís-
tas. Elas poderão ajudar você com novas oportunidades pro-
fissionais ou ganhos com negócios rápidos.
Gêmeos (21/5 a 20/6)
Boas chances de colocar em prática ideias novas, mesmo que
elas causem um pouco de insegurança. O dia também é posi-
tivo para firmar acordos mais duradouros.
Câncer (21/6 a 22/7)
Bom dia para acertos e pagamentos de contas que possivel-
mente estejam atrasadas. Hora de se colocar em dia e se li-
vrar de pendências do passado.

Leão (23/7 a 22/8)
Facilidade para colocar as coisas em dia. Hoje até a oposição
pode acabar auxiliando para que tudo aconteça da maneira
mais positiva possível.
Virgem (23/8 a 22/9)
Austeridade e seriedade que não lhe são tão comuns. Al-
guns desafios do dia podem exigir uma postura mais rígida
para que você obtenha o sucesso desejado.
Libra (23/9 a 22/10)
Empolgação com notícias otimistas poderão levar você a
gastar um pouco além do seus limites. Tudo para exteriori-
zar as suas conquistas e vitórias alcançadas.
Escorpião (23/10 a 21/11)
Animação e vontade de colaborar com as pessoas aceitando,
até mesmo, deixar de lado algumas vontades para agradar
os outros. Descontração e serenidade.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Contato com pessoas importantes e autoridades que irão ver
com bons olhos os seus projetos. Facilidade em conseguir
apoio para materializar os seus objetivos.
Capricórnio (22/12 a 20/1)
Atitudes positivas e pensamentos mais descontraídos. Bom
momento para ter mais facilidades para se expressar e contar
com um bom humor bem além do normal.
Aquário (21/1 a 19/2)
Bom momento para aprender novidades e estudar. Sua mente
estará mais ativa do que o normal. O dia pode parecer confuso
na hora de lidar com a pessoa amada.
Peixes (20/2 a 20/3)
Procure reunir as pessoas e renovar as esperanças delas. Tente
impedir que interesses pessoais levem elas a se desunirem.
Bom contato com a espiritualidade.

Horóscopo Está escrito nas estrelas www.estrelaguia.com.br

MARCOS SILVESTRE

Na ponta

do lápis

Prof. Marcos Silvestre é Economista com MBA em Finanças e Controladoria pela
Universidade de São Paulo. Há 21 anos atua como educador e planejador financeiro
especializado. Idealizou na UNICAMP o PROF® Programa de Reeducação e Orienta-
ção Financeira. É fundador da SOBREDinheiro® Sociedade Brasileira de Estudos so-
bre Dinheiro e autor dos bestsellers 12 Meses para Enriquecer – O Plano da Virada e
Investimentos à Prova de Crise. Dirige o site www.oplanodavirada.com.br e apre-
senta a coluna diária e o programa semanal Na Ponta do Lápis na BandNews FM.

Hoje trago alguns dizeres de personagens
ilustres sobre o dinheiro, frases inspirado-
ras que nos ajudam a entender melhor o
“vil metal” e alguns de seus diferentes sig-

nificados. O escritor inglês Oscar Wilde, por
exemplo, sempre abusando de sua debochada iro-
nia, uma vez disse: “Quando eu era jovem, costu-
mava pensar que dinheiro era a coisa mais impor-
tante da vida. Agora que sou velho, tenho a certe-
za de que ele é!”

Já o notável Rei Salomão, o homem mais rico de
seu tempo, do alto de sua fortuna e sabedoria ten-
deria a discordar do polêmico escritor inglês. Afinal,
é dele a frase: “Quem ama o dinheiro jamais tem o
suficiente; quem ama a riqueza jamais estará con-
tente com o quanto ganha.”

Para descontrair, o impagável comediante ame-
ricano Groucho Marx certa vez saiu com esta: “O
dinheiro te deixa livre para não fazer coisas que
você não gosta de fazer. Como eu não gosto de fa-
zer praticamente nada, no meu caso, digamos que
dinheiro ajuda!”

Um milenar provérbio árabe propõe o seguinte:
“Os três melhores sons do mundo são: a voz do ser
amado, o borbulhar da água no deserto, e o ruído de
uma moeda de ouro batendo uma na outra.” Poéti-
co... e quem há de discordar?

O bilionário armador grego Aristóteles Onassis ti-
nha teorias ácidas sobre o dinheiro, como: “Depois
de certo ponto, o dinheiro não faz mais sentido. O
jogo é o que importa.” Também é dele a polêmica
afirmação de que: “Se as mulheres não existissem,
todo o dinheiro do mundo não teria sentido.”

Talvez para referendar esse provocante raciocí-
nio, a mítica tenista Martina Navratilova, prática co-
mo ela só, certa vez chegou a afirmar que: “Quando
eu morrer, não quero ter dinheiro no banco. Quero,
sim, ter usufruído cada centavo!” Pois é, que me
desculpe Mr. Onassis, mas dinheiro foi feito para
gastar, e gastar com qualidade de vida!

FRASES CÉLEBRES
AJUDAM A REFLETIR
SOBRE O DINHEIRO

BRACTB_2012-02-13_12.qxp:BRAZIL  2/12/12  7:02 PM  Page 1



cultura www.readmetro.com
SEGUNDA-FEIRA, 13 DE FEVEREIRO DE 2012

13

J   bs,
o frasista

Livro compila as melhores
frases do fundador da Apple

Até o fim de sua vida – em
5 de outubro de 2011 – o
empresário Steve Paul
Jobs, força motora da em-
presa de tecnologia Apple,
foi pródigo em declara-
ções inspiradas, seja no
ambiente profissional, se-
ja em entrevistas. Em
meio à avalanche de livros
que procuram detalhar a
trajetória de Jobs, um se
destaca pela simplicidade
e eficácia de seu objetivo:
“Steve Jobs em 250 fra-

ses”, publicado no Brasil
pela BestBusiness, do Gru-
po Record.

Após uma  breve intro-
dução, o volume divide o
conjunto de frases e pen-
satas de Jobs em nove ca-
pítulos que abordam “O
Começo”, “Negócios”, “Li-
derança”, “Inovação”, “Os
outros”, “Tecnologia”,
“Motivação”, “Legado” e
“Vida”. Abaixo, algumas
pípulas do pensamento de
Steve Jobs. METRO RIO

Nas livrarias

“Steve Jobs em 250 frases”

Editora BestBusiness

(Grupo Record).

Organização de 

Alan Ken Thomas. 

Tradução de Joana Faro.

168 páginas. R$ 19,90.

Capa: livro para guardar

DIVULGAÇÃO

“A inovação distingue um
líder de um seguidor.” (2007)

“A tecnologia
não é nada. 

O importante
é ter fé nas
pessoas".

(1994)

Jobs: influência do
mito não se apagou

com sua morte

O mundo recebeu com sur-
presa a notícia da morte de
Whitney Houston, na noite
de sábado. A cantora, de 48
anos, foi encontrada na ba-
nheira de seu quarto, no Be-
verly Hilton Hotel, em Los
Angeles. A polícia chegou
ao local após um chamado
de emergência de um mem-
bro da equipe de Whitney.
O óbito foi declarado às
21h55 (horário de Brasília). 

Até o fechamento desta
edição, a causa da morte ain-
da não havia sido revelada.
A polícia, no entanto, acredi-
ta que a cantora morreu afo-
gada, depois de dormir na
banheira. Não foram encon-
tradas drogas no quarto.

Dona de uma voz podero-
sa e capaz de atingir notas al-
tíssimas, Whitney alcançou
o topo do carreira entre o
meio dos anos 1980 e o fim
dos anos 1990, quando foi
uma das artistas com mais
discos vendidos em todo o

mundo. A cantora atuou em
filmes como “O Guarda-Cos-
tas” (1992), produção com
Kevin Costner e dona do hit
“I Will Always Love You”, e
“Falando de Amor” (1995).
Sua trajetória inclui 415 prê-
mios, entre eles seis Gram-
my, dois Emmy e 22 Ameri-
can Music Awards. 

Nos últimos anos, no en-
tanto, problemas domésti-
cos, como recorrentes
agressões do então marido
Bobby Brown, e o abuso de-
clarado de drogas como
crack e cocaína transforma-
ram Whitney em persona-
gem decadente e estrela de
manchetes sensacionalistas. 

A cantora morreu apenas
um dia antes do Grammy,
que alterou sua programa-
ção para lhe prestar uma
homenagem. Na internet,
diversos artistas manifesta-
ram sua tristeza. 

Whitney deixa uma filha,
Bobbi Kristina, de 18 anos. 

Grammy muda programação 
para prestar homenagem à cantora

Mariah Carey
Ela sempre será lembrada

como uma das mais
incríveis vozes de todos os
tempos a agraciar a Terra. 

Ricky Martin
Descanse em paz,

Whitney. Meu amor e
sinceras condolências para

sua família e amigos.

Rihanna
Sem palavras, apenas

lágrimas.  

Repercussão 

no Twitter

Whitney durante apresentação no evento pré-Grammy do ano passado

Whitney Houston:
diva dos anos 1990 morre aos 48

KEVORK DJANSEZIAN/GETTY IMAGES
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Companheira
no lugar certo

As cargas transportadas no teto não podem passar 
de 50 cm de altura, com exceção das bicicletas

WESLEY SANTOS/FUTURA PRESS

Andar de bicicleta é muito
bom e ainda faz bem à
saúde, mas na hora de
transportá-la, até o parque
ou durante uma longa via-
gem, é preciso atenção
para se evitar multas ou
acidentes. Há uma legisla-
ção vigente para o trans-
porte correto das bikes. 

Primeiramente, a bici-
cleta deve estar bem
presa ao veículo sem ne-
nhuma parte solta. Além
disso, deve ser fixada com
cuidado, quando na parte
traseira, pois não pode co-
brir placa ou faróis do veí-
culo, nem atrapalhar a

visão do condutor. 
Segundo o Código de

Trânsito Brasileiro, com as
infrações causadas pelo
transporte equivocado do
equipamento, o condutor
pode ser penalizado com
multa grave ou gravíssima,
depedendo do caso. 

As tarifas variam de R$
127,69 a R$191,64 e são cinco
ou sete pontos registrados na
carteira de habilitação.

Por isso, a solução é in-
vestir em um bom suporte
para as deslocações. Com
cerca de R$ 150 é possível
comprar um suporte de
boa qualidade.

“É melhor gastar mais
com um aparelho seguro
para levar a bike aos pas-
seios, do que pagar uma
multa. Já recebi algumas por
não saber transportar a
minha do jeito certo e, no
fim, o que pesa mais são os

pontos na habilitação”, ex-
plica o empresário e ciclista
Robson Moreira.

Dependendo do tama-
nho, a bicicleta pode ficar
deitada no porta malas do
carro, pendurada do lado de
fora ou ser presa no engate
do veículo. Neste caso, é pre-
ciso verificar se o seu veí-
culo tem capacidade de
tração suficiente.

O suporte de teto, no
entanto, é o mais comum
e o mais seguro, pois im-
pede que aconteça qual-
quer tipo de infração,
segundo o Denatran. 

Apesar disso, não é reco-
mendável instalar o apare-
lho em veículos de duas
portas, pois eles não pos-
suem barras laterais origi-
nais. Isso significa que é
preciso furar a lataria do
carro na hora da instalação.

METRO

Fique de olho

Em lojas especia-
lizadas, há su-
portes que aco-
modam até 4 bi-
cicletas de uma
vez. Para reforçar
a segurança e
manter os obje-
tos afixados, uti-
lize ganchos
elásticos.

Multas por
transportar a bicicleta

de forma incorreta
podem custar até 
R$ 191,64 e sete

pontos na carteira

Bike deve ser
carregada no porta-
malas ou sobre o
teto do veículo,
segundo o
Denatran.

BRACTB_2012-02-13_14.qxp:BRAZIL  2/12/12  6:01 PM  Page 1



O Coritiba decepcionou a
torcida que compareceu
ao estádio Couto Pereira,
ontem, para ver o time
contra o Rio Branco. O Co-
xa perdeu a liderança e
caiu para o terceiro lugar
na tabela.

Primeiro viu o time le-
var um gol do adversário
logo aos 14 minutos do pri-
meiro tempo. No cruza-
mento de Denis, Hevandro
marcou de cabeça.

A reação Coxa só veio

aos 28 minutos. Lincoln
cruzou e Davi escorou de
cabeça, empatando o jogo.

No segundo tempo, o
técnico Marcelo Oliveira
bem que tentou. Fez altera-
ção, mas nada funcionou. 

O time saiu vaiado de
campo. Na quarta-feira, o
Coxa enfrenta o vice-líder,
Cianorte, fora de casa.

esporte16 www.readmetro.com
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Paranavaí: Serginho, Hesdras, Diogo, Victor e Dori-
va; Ceará, Rafael Bilica, Rafael Pulga e Carlos Alber-
to; Edenilson e Rafael Santos.
Técnico: Luciano Gusso

• Gols: Henrique aos 10 min e aos 19 min do 1º e Ligger aos 38 min do 2º
• Arbitragem: Rogério Menon da Silva, com Marcos Rogério da Silva e
Alessandro Rodrigues Mori

Cianorte: Fabricio; Elvis, Ligger, Alexandre e Fabi-
nho; Cleiton, Jovane, Paulinho e Felipe Pinto(Pa-
blo); Henrique e Marquinhos.
Técnico: Paulo Turra

0
3

Cianorte goleia e
é o melhor time
do interior
O Leão do Vale conquistou
mais uma vitória no Para-
naense ao vencer o Parana-
vaí, fora de casa, por 3 a 0.
Assim, o Cianorte continua
invicto e entre os líderes da
competição, com seis vitó-
rias em sete jogos. 

É o time do interior
com melhor campanha
até agora. O Paranavaí
venceu apenas um jogo e
é o penúltimo, com 4 pon-
tos, apenas à frente do Ira-
ty. O atacante Henrique
marcou dois no primeiro
tempo, aos 10 minutos e
aos 19, e Ligger marcou o
terceiro, aos 38 minutos.

O Cianorte fez mais uma
boa apresentação e soube
explorar bem o nervosismo
do time da casa. O Verme-
lhinho começou a errar
muitos passes e a torcida pe-
gou no pé. Na próxima roda-
da, o Cianorte pega o Coxa
em casa e o Paranavaí en-
frenta o Rio Branco, em Pa-
ranaguá. METRO CURITIBA

Londrina 
fica só no
empate
O Londrina enfrentou o
Toledo fora de casa. A par-
tida até foi movimentada
com lances de gol, mas o
placar ficou no 0 a 0. 

No primeiro tempo, o
jogo ficou restrito ao
meio-campo, mas a bola
não chegou ao ataque dos
dois times.

Na quarta-feira, o Tole-
do enfrenta o Arapongas
novamente no 14 de De-
zembro. Já o Londrina, jo-
ga em Ponta Grossa contra
o Operário. METRO CURITIBA

Roma ganha 
do Corinthians
De virada, o Corinthians-
PR foi derrotado em casa,
no sábado, pelo Roma,
com o placar de 2 a 1, no
Ecoestádio Janguito Malu-
celli, em Curitiba.

O Timãozinho abriu o
placar aos cinco minutos
do primeiro tempo. An-
drezinho aproveitou o cru-
zamento de Willian Lean-
dro e marcou. 

O Roma empatou o jogo
três minutos depois, com
Elton driblando o goleiro.

No segundo tempo, o ti-

me da casa dominou a par-
tida, mas não conseguiu
alterar o placar. 

Pior, o goleiro Colombo
agrediu o atacante Fábio,
foi expulso, e o técnico
Leandro Niheus teve que
improvisar colocando Bru-
no Batata no gol. 

O próprio Fábio bateu e
decretou a vitória do Ro-
ma. O resultado mantém o
Corinthians-PR com dez
pontos. O Apucarana pas-
sou a ter oito pontos.

METRO CURITIBA

Jogo foi disputado 

Coritiba: Vanderlei, Jackson (Gil),Demerson, Pereira,
Lucas Mendes  (Renan Oliveira), Júnior Urso, Tcheco

, Rafinha , Davi (Geraldo), Lincoln, Marcel.
Técnico: Marcelo Oliveira

• Gols: Rodrigo, aos 33’ 1º T, Everton Ribeiro, aos 42’ 2º T • Arbitragem:

Luiz Alberto Alves de Abreu, com Diogo Morais e Antônio de Andrade

Rio Branco: Felipe , Baiano , Rodrigo, Rafael Bon-
fim, Denis, Maceió (Mateus), Duda , Goiano, Ser-
ginho Catarinense, Dudu , (Juninho Melo),Hevan-
dro (Gilson ). Técnico: Allan Aal

1
1

Coxa empata e
perde liderança

GERALDO BUBNIAK / FOTOARENA

WALTER ALVES/GAZETA DO POVO

O Alviverde jogou mal e acabou vaiado pela torcida

Repetindo a má atuação da rodada anterior, Coritiba empata com o
fraco time do Rio Branco Resultado faz time cair para a terceira posição

Cianorte é o melhor time do interior

“Estamos jogando
e conseguindo os
resultados. O
próximo jogo é um
desafio grande.”
PAULO TURRA, TÉCNICO DO CIANORTE

Operário
vence jogo
dos pênaltis
Em jogo de cinco pênaltis,
o Operário venceu o Ara-
pongas por 2 a 1, no Está-
dio dos Pássaros.

O jogo teve cinco pênal-
tis, o Fantasma teve três a
seu favor e marcou dois. No
segundo tempo, aos 4 e aos
13 minutos, Baiano conver-
teu para o Operário. 

O Arapongas, que teve
dois pênaltis, converteu
apenas um. Edu Amparo,
fez aos 29 minutos do pri-
meiro tempo.

METRO CURITIBA

CARLOS KASPCHAK
METRO CURITIBA

DIVULGAÇÃO / CIANORTE
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O Coritiba decepcionou a
torcida que compareceu
ao estádio Couto Pereira,
ontem, para ver o time
contra o Rio Branco. O Co-
xa perdeu a liderança e
caiu para o terceiro lugar
na tabela.

Primeiro viu o time le-
var um gol do adversário
logo aos 14 minutos do pri-
meiro tempo. No cruza-
mento de Denis, Hevandro
marcou de cabeça.

A reação Coxa só veio

aos 28 minutos. Lincoln
cruzou e Davi escorou de
cabeça, empatando o jogo.

No segundo tempo, o
técnico Marcelo Oliveira
bem que tentou. Fez altera-
ção, mas nada funcionou. 

O time saiu vaiado de
campo. Na quarta-feira, o
Coxa enfrenta o vice-líder,
Cianorte, fora de casa.

esporte16 www.readmetro.com
SEGUNDA-FEIRA, 13 DE FEVEREIRO DE 2012

Paranavaí: Serginho, Hesdras, Diogo, Victor e Dori-
va; Ceará, Rafael Bilica, Rafael Pulga e Carlos Alber-
to; Edenilson e Rafael Santos.
Técnico: Luciano Gusso

• Gols: Henrique aos 10 min e aos 19 min do 1º e Ligger aos 38 min do 2º
• Arbitragem: Rogério Menon da Silva, com Marcos Rogério da Silva e
Alessandro Rodrigues Mori

Cianorte: Fabricio; Elvis, Ligger, Alexandre e Fabi-
nho; Cleiton, Jovane, Paulinho e Felipe Pinto(Pa-
blo); Henrique e Marquinhos.
Técnico: Paulo Turra

0
3

Cianorte goleia e
é o melhor time
do interior
O Leão do Vale conquistou
mais uma vitória no Para-
naense ao vencer o Parana-
vaí, fora de casa, por 3 a 0.
Assim, o Cianorte continua
invicto e entre os líderes da
competição, com seis vitó-
rias em sete jogos. 

É o time do interior
com melhor campanha
até agora. O Paranavaí
venceu apenas um jogo e
é o penúltimo, com 4 pon-
tos, apenas à frente do Ira-
ty. O atacante Henrique
marcou dois no primeiro
tempo, aos 10 minutos e
aos 19, e Ligger marcou o
terceiro, aos 38 minutos.

O Cianorte fez mais uma
boa apresentação e soube
explorar bem o nervosismo
do time da casa. O Verme-
lhinho começou a errar
muitos passes e a torcida pe-
gou no pé. Na próxima roda-
da, o Cianorte pega o Coxa
em casa e o Paranavaí en-
frenta o Rio Branco, em Pa-
ranaguá. METRO CURITIBA

Londrina 
fica só no
empate
O Londrina enfrentou o
Toledo fora de casa. A par-
tida até foi movimentada
com lances de gol, mas o
placar ficou no 0 a 0. 

No primeiro tempo, o
jogo ficou restrito ao
meio-campo, mas a bola
não chegou ao ataque dos
dois times.

Na quarta-feira, o Tole-
do enfrenta o Arapongas
novamente no 14 de De-
zembro. Já o Londrina, jo-
ga em Ponta Grossa contra
o Operário. METRO CURITIBA

Roma ganha 
do Corinthians
De virada, o Corinthians-
PR foi derrotado em casa,
no sábado, pelo Roma,
com o placar de 2 a 1, no
Ecoestádio Janguito Malu-
celli, em Curitiba.

O Timãozinho abriu o
placar aos cinco minutos
do primeiro tempo. An-
drezinho aproveitou o cru-
zamento de Willian Lean-
dro e marcou. 

O Roma empatou o jogo
três minutos depois, com
Elton driblando o goleiro.

No segundo tempo, o ti-

me da casa dominou a par-
tida, mas não conseguiu
alterar o placar. 

Pior, o goleiro Colombo
agrediu o atacante Fábio,
foi expulso, e o técnico
Leandro Niheus teve que
improvisar colocando Bru-
no Batata no gol. 

O próprio Fábio bateu e
decretou a vitória do Ro-
ma. O resultado mantém o
Corinthians-PR com dez
pontos. O Apucarana pas-
sou a ter oito pontos.

METRO CURITIBA

Jogo foi disputado 

Coritiba: Vanderlei, Jackson (Gil),Demerson, Pereira,
Lucas Mendes  (Renan Oliveira), Júnior Urso, Tcheco

, Rafinha , Davi (Geraldo), Lincoln, Marcel.
Técnico: Marcelo Oliveira

• Gols: Rodrigo, aos 33’ 1º T, Everton Ribeiro, aos 42’ 2º T • Arbitragem:

Luiz Alberto Alves de Abreu, com Diogo Morais e Antônio de Andrade

Rio Branco: Felipe , Baiano , Rodrigo, Rafael Bon-
fim, Denis, Maceió (Mateus), Duda , Goiano, Ser-
ginho Catarinense, Dudu , (Juninho Melo),Hevan-
dro (Gilson ). Técnico: Allan Aal

1
1

Coxa empata e
perde liderança

GERALDO BUBNIAK / FOTOARENA

WALTER ALVES/GAZETA DO POVO

O Alviverde jogou mal e acabou vaiado pela torcida

Repetindo a má atuação da rodada anterior, Coritiba empata com o
fraco time do Rio Branco Resultado faz time cair para a terceira posição

Cianorte é o melhor time do interior

“Estamos jogando
e conseguindo os
resultados. O
próximo jogo é um
desafio grande.”
PAULO TURRA, TÉCNICO DO CIANORTE

Operário
vence jogo
dos pênaltis
Em jogo de cinco pênaltis,
o Operário venceu o Ara-
pongas por 2 a 1, no Está-
dio dos Pássaros.

O jogo teve cinco pênal-
tis, o Fantasma teve três a
seu favor e marcou dois. No
segundo tempo, aos 4 e aos
13 minutos, Baiano conver-
teu para o Operário. 

O Arapongas, que teve
dois pênaltis, converteu
apenas um. Edu Amparo,
fez aos 29 minutos do pri-
meiro tempo.
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